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Høringssvar – rapport fra Utvalg for utredning av s amarbeid, arbeidsdeling og 
konsentrasjon i høyskolesektoren i Nordland (Nordla ndsutvalget) 

UNINETT mener ikke noe om hvordan de høyere utdanningsinstitusjonene i Nordland skal organiseres. Men 
vi registrerer at det er en tendens blant de høyere utdanningsinstitusjonene i hele landet å tenke samarbeid, 
arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) 

I den sammenheng ønsker vi å påpeke at den infrastrukturen som UNINETT har bygd opp gjennom en 
årrekke legger et godt teknisk fundament for gjennomføring av SAK. Dette gjelder både arbeidet vårt med 
Forskningsnettet, det campus-rettede arbeidet vårt og ikke minst arbeidet vårt for felles systemer og 
tjenester. 

Forskningsnettet er et topp moderne høykapasitets hybridnett som knytter sammen alle de statlige 
høgskolene og universitetene med gigabitkapasiteter, forbinder dem til andre forskningsnett og med resten 
av internett. Ytelsen i Forskningsnettet gjør at geografiske avstander ikke lenger er relevante når det gjelder 
IT-systemer og tjenester innenfor verken administrasjon, undervisning, forskning eller formidling. 

Arbeidet vårt med standardisering og samarbeid på campus startet med Kompakt-programmet, ble videreført 
og videreutviklet gjennom GigaCampus-programmet og har nå blitt en del av vårt ordinære tjenestetilbud 
under @campus navnet. Dette arbeidet har bidratt til at ansatte og studenter i hele UH-Norge har høy ytelse 
helt frem til sin arbeidsstasjon. Det er for eksempel ikke noen tekniske hinder for at studenter kan sitte på 
høgskolen i Nesna og følge en forelesning ved Universitetet i Tromsø ved hjelp av en videokonferanse med 
HD-kvalitet eller bedre. En annen effekt av dette arbeidet er at IT-avdelingene rundt om i UH-Norge 
samarbeider så godt at det blir lagt merke til blant de andre forskningsnettene i Europa. 

For perioden 2011-2015 har UNINETT søkt om midler til eCampus programmet. Dette programmet er omtalt 
i kapittel 3.6.1 i rapporten ”Ta hele Nordland i bruk!”. Gjennom eCampus ønsker vi å bygge infrastruktur med 
felles overordnet arkitektur som tilrettelegger for flere ulike organisasjonsformer, læringsformer og 
samarbeidsløsninger. eCampus er et verktøy for samhandling og deling, uavhengig av 
organisasjonsstrukturer og sted. Noen eksempler på utfordringer eCampus ønsker å løse: 

• enkel tilgang til opptak av forelesninger  

• videokonferanser som alltid fungerer, på lik linje med en telefonsamtale 

• utdanning ut på mobiltelefonen, studentenes viktigste verktøy 
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Det gjøres mye innenfor disse områdene i UH-sektoren. Men i all hovedsak skjer dette ukoordinert med 
resultater som ulike formater på læringsobjekter, LMSer som ikke samsnakker og hvor eierskap til data er 
uklart samt manglende åpenhet i tilgangen. eCampus er derfor like mye å skape samarbeidsarenaer og 
”rydde opp i kaoset” som å utvikle ny teknologi. En felles arkitektur for sektoren blir et viktig stikkord. 
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